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Ata da décima oitava sessão ordinária do ano de 2018 da Câmara 

Municipal de Carvalhópolis que aconteceu no dia 25 de junho às 19 horas. 

Josuel faz leitura da Ata da Sessão anterior que é aprova sem ressalvas. 

Secretário Josuel dos Santos Sales faz leitura de Requerimento 07/2018 do 

Vereador Alexandre solicitando informações pertinentes a realização da 

Festa do Peão de Carvalhópolis. O Vereador ainda faz leitura de Indicação 

05/2018 que indica providências quanto a manutenção de ruas da cidade, 

assim como limpezas públicas em vias. Essa Indicação é de autoria dos 

Vereadores Adriane, Antônio, Josuel, Aline e Daniel. Josuel faz leitura de 

convites e ofícios. A Presidente encerra o expediente e anuncia início da 

Ordem do Dia. O Requerimento 07/2018 é colocado me votação. 

Alexandre, autor do Projeto explica que foi procurado por várias pessoas 

em relação que aconteceu com vendas de pulseiras de cortesia de camarote 

e que funcionários da Prefeitura fizeram esta venda e que tem pessoas que 

podem provar que compraram por R$ 250,00 e que outras pessoas também 

foram procurando para relatar fatos como este. O Vereador então fala que 

resolveu solicitar informações a todo gasto da festa, desde o Baile da 

Rainha até a Festa. A Vereadora Aline Borges vota a favor do 

Requerimento e diz que espera que ele consiga dar todas as respostadas 

solicitadas a ele pela população, o Vereador Luciano vota a favor, o 

Vereador Daniel vota favorável, o Vereador Alexandre vota a favor, o 

Vereador Denil vota favorável, a Vereadora Andreia vota a favor, o 

Vereador Josuel vota a favor, o Vereador Antônio carvalho voa a favor e a 

declara o Requerimento aprovado por unanimidade. Alexandre agradece o 

os Vereadores pelo voto favorável. Adriane anuncia a votação do Projeto 

de Lei 34/2018 que é aprovado por unanimidade. Adriane coloca o Projeto 

de Lei 36/2018 em única votação. O Secretário da Mesa Diretora faz leitura 

dos pareceres pertinentes. O projeto é votado e aprovado por unanimidade. 

Adriane coloca em votação o Projeto de LDO 2019 e o Vereador Josuel faz 

leitura dos pareceres pertinentes. O Projeto é colocado em única votação e 

é aprovado por unanimidade. O Vereador Luciano faz uso da palavra na 

tribuna e comenta fala do Vereador Antônio Carvalho na última sessão em 

que o mesmo afirmou que vereador está pedindo coisas ao Poder executivo 

que não deveria pedir, pois é obrigação do Poder Executivo fazer. Luciano 

fala que o trabalho dos Vereadores está sendo de secar gelo, pois fala e fala 

e nada acontece. O Vereador parabeniza os Vereadores da base pela 

Indicação do Bairro Bela Vista II que foi atendida Ed a mesma dele não foi. 

Luciano fala que tem demanda de um  morador do Bairro Nascente do Sol 

e que foi lá várias vezes e identificou o problema na Rua C atrás da 

pracinha e que corre uma água e para na porta da casa do Vit e que tudo 
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que vem dos vizinhos de cima para lá e causa mal cheiro. Antônio carvalho 

diz que já sugeriu manilhamento para resolver o problema. Luciano fala 

sobre o transporte de funcionários que ainda não regularizou e alguns já 

tem transporte e outras não. O Vereador fala das demandas da reunião 

itinerante no Bairro Esmeril e que elas se repetem e que foi bacana de ouvir 

o cidadão falar que é a primeira vez que um projeto assim acontece. 

Luciano agradece a Secretaria de Saúde Duda e a servidora Danusa que 

atenderam sua tia no Bairro Esmeril que precisou ser levada para Alfenas e 

isso foi muito importante para sua recuperação e que parabeniza, pois não 

está ali só para cobrar.  A Vereadora Andreia faz uso da tribuna e presta 

condolências a Neide do Sr. Geraldo Marcolino que perdeu sua mãe. 

Andreia fala que funcionários de machado ficaram sem o passe e que a 

Roseli falou com ela em um contato que fez que os funcionários da 

Ferracini já tem o passe e os demais funcionários terão passes também após 

fazer o cadastro ressalvando que receberão passe aqueles que ganham até 

três salários mínimos. Alexandre pergunta sobre o terreiro do Tião Elias e 

se os Vereadores da base têm alguma informação. Luciano fala que na 

próxima sexta feira estará na empresa Vivo para tentar soluções no serviço 

que está muito precária e que fez um abaixo assinado e explica onde estão 

para as pessoas assinaram. O Vereador Daniel faz uso da tribuna e presta 

condolências a família da dona Neide. O Vereador parabeniza toda equipe 

da creche pela festa junina. Daniel fala dobre a denúncia que fizeram contra 

ele e que a fizeram para atingi-lo e que isso não o atingiu e que feita por 

maldade não conseguiu nenhuma vantagem, pois por causa dessa denuncia 

ainda embargaram serviços da Prefeitura. Antônio Carvalho fala que a 

denuncia atingiu o filho do Sirley que pagará R$ 3 mil reais de multa e 

agora o município começa a receber denuncia para travar o trabalho da 

Administração. Daniel fala que as máquinas já estão trabalhando nas 

estradas e já estão no Bairro do São João. O Vereador fala que a licitação 

para saneamento e esgoto e água já foi feita e que em breve liberarão o 

bairro para construção. Antônio Carvalho pergunta se terceirização serviço 

de estradas. O Vereador Daniel fala que sim, licitaram um caminhão e uma 

máquina. O Vereador fala de iluminação pública e que fez a reclamação 

para a Prefeitura e que voltou hoje na Prefeitura e nada foi feito até o 

momento e a empresa veio na sexta-feira a empresa veio para arrumar, mas 

chegaram uma hora do jogo e que não trocaram nenhuma lâmpada e que se 

não querem trabalhar que deixam seus cargos a disposição.  Aline faz uso 

da tribuna e presta condolências a família da Neide que perdeu sua mãe 

hoje. Aline fala sobre indicações e Requerimentos e que a rua do ex- 

Vereador Paulo Eduardo, Rua Manoel Simões de Carvalho e que a obra foi 
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iniciada na semana passada e com relação as estradas rurais as máquinas 

estão nas estradas fazendo as manutenções necessárias e que faz as vias 

rurais principais e depois as bifurcações e que já fez licitação para 

caminhão pipa e caçamba e farão licitações para mais uma máquina e um 

caminhão. Aline fala da denuncia que é uma crueldade, pois pessoas de 

bem desempenhando suas atividades e essas denúncias que impedem o 

trabalho do cidadão e ainda respingou na abertura das estradas rurais, obra 

da Administração. Aline também fala de outra noticia que recebeu do setor 

de licitações e que nas duas últimas itinerantes recebeu demandas sobre 

datas de recolhimento do lixo da Zona Rural r que ficou sabendo que a 

licitação de lixeiras para Zona Rural está em sua fase final para que sejam 

colocadas em pontos estratégicos para que a população possa depositar o 

lixo para que em seguida a Prefeitura retire. Aline parabeniza na Pessoa da 

Coordenadora Roberta todos os servidores da creche pelo sucesso da festa 

junina. A Vereadora fala sobre o transporte da Gardenia que ampliou seu 

horário e que já atende os funcionários antes cadastrados que são os da 

Ferracini e que até 02 de julho todos que poderão serem contemplados 

seguindo a Lei votada na Câmara poderão ter o benefício também e que 

este prazo agora é para analisar  dentre as pessoas interessadas todos os 

requisitos. Aline fala do Projeto 34/2018 “Mais Educação” e que acontece 

desde 2017 e agora terá um recurso extra para cobrir as despesas do 

programa que já atende 60 alunos e ano que vem prevê atendimento de 100 

alunos, mais um ganho para educação do município. O Vereador Josuel faz 

uso da tribuna e agradece ao servidor Mirtinho um pedido que fez e foi 

atendido na Rua José Luiz de Carvalho no Bairro Nascente do Sol e que fez 

reparos na canaleta central de esgoto que estava com problemas. O 

Vereador fala que o projeto de transporte de funcionários é tão abrangente 

que até aquele que ganha R$ 5 mil reais vai ter assistência de acordo com 

os critérios da Lei e que não foi criado para excluir ninguém e que a 

Ferracini já é contemplado, pois havia um convênio prévio e que os demais 

funcionários serão contemplados. O Vereador Antônio Carvalho faz uso da 

tribuna presta condolências a pessoa que morreu e que inclusive é sua 

madrinha de batismo. O Vereador da seqüência em sua fala da tribuna 

passada e cita nome da Roseli e que quer saber dela sobre barbaridades que 

a chefe do setor de Assistência Social tem feito lá e pede a Presidente da 

Câmara que a convoque para dar esclarecimentos. O vereador fala que dar 

passe para funcionários de uma empresa e depois para outros é 

descriminação e é covardia, pois deveria ter feito tudo de uma vez só e que 

Roseli é uma grande mentirosa, pois fez muitas pessoas choraram, cortou 

remédios e cestas básicas e depois que foi dito seu nome na tribuna ela 
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chamou as pessoas para reverter a situação. Antônio Carvalho fala que e ela 

não é preparada para aquele cargo que ocupa e que se fosse o Prefeito teria 

mandado ela embora. Antônio Carvalho fala ainda que votou no Projeto 

não para fazer descriminação das pessoas. O Vereador fala do Projeto de 

abertura das estradas que foi aprovado em 23 de março de 2018 e que faz 

15 dias que ele e a Mesa Diretora estiveram no gabinete e pediu 

terceirização dos serviços das estradas e que o Prefeito falou simplesmente 

que não, mas que passado dois três dias que viu notícias de que ele estava 

terceirizando o serviço e que não precisava de um companheiro pressionar 

o Prefeito para fazer obras, ou fazer indicação para realizar certas obras. 

Antônio Carvalho diz que ficou aborrecido de receber um não e em seguida 

o Prefeito voltar atrás e terceirizar o serviço. Antônio Carvalho fala que 

votaram um Projeto nem fevereiro para financiar obras rurais de pequenos 

agricultores e que não sabe como está se existe licitação ou não ainda. O 

Vereador fala que recebeu uma Rua esburacada e agora no meio da atual 

gestão e não fizeram e agora foi só fazer pressão que tomaram providências 

e que o Administrador não pode fazer as coisas a base de pressão, pois se 

sabe administrar é preciso administrar. Antônio Carvalho fala que elogia o 

que é preciso, como o Prefeito não medir esforços para pagar remédios para 

as pessoas, consultas e exames. O Vereador fala que ficou aborrecido com 

fala que o Prefeito deu uma entrevista na rádio e disse que os Vereadores 

denunciaram o Processo seletivo, como se fossem todos os Vereadores e 

que os Vereadores da base não denunciaram o processo seletivo e que 

também falou muita coisa boa e que 80% do que falou esta acontecendo ou 

até mais. O Vereador fala que quem denunciou o processo seletivo foi o 

Vereador Denil e o Vereador Alexandre. Antônio Carvalho fala sobre o 

transporte das pessoas que trabalham em Machado e que se a funcionária 

Roseli fizer o contrário do que estão falando ela terá que dar muita 

explicação, pois tem destratado cidadãos, cortando cestas básicas e até 

remédios. Adriane faz uso da palavra e presta condolências a família da 

Neide que perdeu sua mãe. Adriane também fala que a greve dos 

professores continua e pede a sensibilização dos alunos e pais para 

apoiarem o setor nesta greve. A Vereadora parabeniza a coordenadora, 

professores e alunos e todos envolvidos com a festa junina da Creche. 

Adriane fala da sessão itinerante, agradece o Robério e esposa que os 

recebeu e eu não houve muita gente por causa da colheita de café e que 

uma outra no mesmo local será marcada para agosto. A Vereadora 

parabeniza Cristiane pelo ótimo trabalho feito na coleta de lixo e explica 

como já havia dito pela Vereadora Aline que lixeiras serão instaladas na 

Zona Rural. A Vereadora fala que esteve na Prefeitura e que os secretários 
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responsáveis falaram quais estradas precisavam de manutenção e quais já 

estavam sendo feitas. Adriane fala da terceirização e que o Prefeito havia 

que não poderia faze, mas graças a Deus que deu certo. A Vereadora fala 

que desde a gestão do Prefeito Gilsão não arrumavam aruá que está caindo 

e que isso agora é uma ótima noticia, pois finalmente ela está sendo 

reparada. Não tendo mais nada a declarar a Presidente encerra a Sessão 

marcando a próxima para o dia 06 de agosto de 2018. Eu, Sandro Silva dos 

Santos lavro a presente Ata que por todos vai assinada para a configuração 

dos fatos.  

  

Carvalhópolis, 25de junho de 2018. 
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